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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z REACH
Rozporządzenie REACh (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń w zakresie
chemikaliów), obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego.
Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas
obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw
wprowadzonych do prawa polskiego ustawą o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach.
Rozporządzenie REACh zmienia sytuację systemu kontroli chemikaliów w Unii
Europejskiej. W jego ramach przyjęto szereg zmian mających na celu usprawnienie
zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Unii Europejskiej. Znika podział na
substancje „nowe” oraz „istniejące” - objęte zostały one wspólnym systemem. Ciężar
odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań danej substancji został
przeniesiony z władz na przemysł. Producenci i importerzy zobowiązani zostali do
dokonania rejestracji substancji. Dalsi użytkownicy zostali włączeni do systemu kontroli
chemikaliów, dzięki czemu informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie się
w całym łańcuchu dostaw.
Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACh to:
•
•
•
•

ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego,
zapewnianie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego,
integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na arenie
międzynarodowej,
• ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych.
Firma DOM-STYR nie jest producentem w świetle regulacji REACh, występuje
jedynie w roli dalszego użytkownika. Wypełniamy wszystkie obowiązki nakładane na nas
przez przepisy Rozporządzenia REACh, dbając o to aby dostarczane przez nas wyroby
były zgodne z regulacjami europejskimi w zakresie chemikaliów.
Styropian DOM-STYR produkowany jest z polistyrenu spienialnego, którego
dostawcami są uznani europejscy producenci, spełniający wymagania w/w
rozporządzenia.
HBCDD (heksabromocyklododekan , EC 247-148-4; 221-694-9), który jest
składnikiem uniepalniającym styropian budowlany, a który został wpisany na listę
kandydacką SVHC nie jest używany przez naszych dostawców w procesie produkcyjnym
Stosujemy surowce ze znacznie bezpieczniejszym i stabilniejszym dodatkiem
uniepalniającym (bromowany kopolimer styrenowo-butadienowy), który nie jest
sklasyfikowany jako niebezpieczny i nie jest wpisany na listę SVHC zgodnie z REACh.

